Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag
Møtenummer:
8/21
Dato: 29. November 2021
Kl.: 20:00 – 22:00
Sted: Gymbygget

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias
Berg, Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, varamedlem Stein Petter Haugen og
Randi Buseth Aas,
Ikke til stede: Daglig leder Mari Grønnerøe.

Sakliste
Orienteringssaker:
O-Sak 29/21 Endret tilbud Allidrett/idrettsskole
O-Sak 30/21 Avsluttet tilbud voksentrim
O-Sak 31/21 Innvilget søknad koronakompensasjon (Krisepakke 4)
O-Sak 32/21 Parkering julemarked
O-Sak 33/21 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg

Vedtakssaker:
Sak 50/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 51/21 Økonomi
Sak 52/21 Sponsoravtaler
Sak 53/21 Løypekjøring og avtale med Røros tur og løypeforening
Sak 54/21 Gruppeledermøte
Sak 55/21 Fordeling av kickbackbeløp sport1
Sak 56/21 Status øraprosjektet
Sak 57/21 Medlemsregister og medlemsavgifter 2022
Sak 58/21 Aktiviteter for de minste
Sak 59/21 Referat oppstartsmøte med kommunen.
Sak 60/21 Bestemmelser sesonginndeling sommer/vinter idretter.
Sak 61/21 Fremtidig bruk av verket
Sak 62/21 Eventuelt

Møteplan styret:
•
•
•
•

Mandag 10. januar
Mandag 7. februar
Onsdag 2. mars
Mandag 21. mars (årsmøte)
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Orienteringssaker

O-Sak 29/21 Endret tilbud Allidrett/ idrettsskole
Styreleder orienterer i DL sitt fravær.
De ulike gruppene har fått satt seg og vi ser nå at gruppestørrelsen varierer veldig.
5-åringene med opp mot 30 møtende deltakere går veldig bra. Allidrett for SFOgruppa (2.-4.klasse) har kun hatt fire stk. møtende 2.klassinger siden oppstart, og er
besluttet avsluttet fra d.d - med mulighet for å slå seg sammen med 6-åringene. 1013 åringene er også kun fire stk. møtende, og er besluttet avsluttet. Ser at de fleste i
begge disse gruppene er med på øvrige aktiviteter innad i RIL. Verket er informert
om vårt endrede behov.
O-Sak 30/21 Avsluttet tilbud voksentrim
Styreleder orienterer i DL sitt fravær.
Voksentrim fikk dessverre ikke den oppslutningen vi håpet på. Overslag av
inntekter/utgifter viste at vi måtte ha minimum 10 deltaker for å gå i null. Etter fire
gjennomføringer med fire deltakere i snitt, er det besluttet at tilbudet avsluttes fra d.d.
Gymsalleie hos Unicare er oppsagt. Har satt opp en faktureringsoversikt for å dekke
gymsalleie, for de 8 deltakerne som har deltatt- med beløp etter antall ganger deltatt.
Dette tilsvarer en differanse på minus 312,-. Har da ikke ført noen utgifter på
instruktør (DL) og tenker dette går under hovedlaget og daglig leders oppgaver i
denne runden.
O-Sak 31/21 Innvilget søknad koronakompensasjon (Krisepakke 4)
Styreleder orienterer i DL sitt fravær.
Idrettslaget hadde frist 15.november på å søke koronakompensasjon (krisepakke 4).
De fleste gruppene ga tilbakemelding her og ble lagt til som grunnlag for søknaden.
Søkte om 872 040,- kr. Fikk et fradrag på 69 040,- pga.momskompensasjon 2020.
Fikk innvilget resterende beløp på 802 581,-. Fordelt og overført til gruppene
17.12.21.
O-Sak 32/21 Parkering julemarked
Styreleder orienterer om bilparkering på grusbane og kunstgressbane, samt
bobilparkering ifbm. julemarked.

O-Sak 33/21 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg
Styreleder orienterer.
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Vedtakssaker
Sak 50/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 18.oktober 2021.

Vedtak:

På grunn av teknisk svikt, så har ikke referat fra forrige møte blitt sendt
ut. DL jobber videre med dette, og sender ut når det er klart. Fremover
så har vi som mål at protokoll sendes ut til resten av styret senest to
dager etter møtet.

Sak 51/21 Økonomi
Bakgrunn:

Daglig leder går igjennom økonomien i idrettslaget

Vedtak:

Utsatt da DL var hjemme med sykt barn.

Sak 52/21 Sponsoravtaler
Bakgrunn:

Utgående sponsoravtale med Rema 1000 og Rørosbanken 31.12.21..
Øvrige sponsoravtaler; Ren Røros utgående 1/7-22, Arbeidets rett,
Sport 1 og Flokk samtlige utgående 31/12-22.

Vedtak:

DL kaller inn til forhandlingsmøte med sponsoravtaler som utløper i år.
Resten av styret inviteres også. Vi ønsker å få realisert enda flere
planer i Øra- prosjektet i 2022, og det trengs midler til dette. Vi ønsker
derfor at det i fremtidige sponsoravtaler øremerkes midler til
anleggsutvikling og drift.

Sak 53/21 Løypekjøring og avtale med Røros tur og løypeforening
Bakgrunn:

Røros tur og løypeforening inviterte til møte 24/11. Informerte om at
eksiterende kontrakt har utløpt, og ønsker å tegne ny kontrakt. De
ønsker at det avklares hvor ofte vi har behov for kjøring (pkt 3 i
eksisterende avtale). Kjøring på Øra inkluderes i avtalen. Vi må regne
med at prisen på avtalen økes, blant annet pga. økte utgifter til RTL på
lønn og drivstoff. I møtet 24/11 nevnte de også at de ønsker et tettere
samarbeid fremover.

Følgende vedlegg til saken: Utløpt kontrakt
Vedtak:

Avtalen sendes til ski og skiskyting for innspill. Det tegnes ny avtale for
3 år. Øra kjøres i perioder der det ser ut til å bli bra skiføre, men minst
3x i mnd etter julemarked og så lenge det er nok snø.
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RIL sender ut info om samarbeidet til alle medlemmer, og oppfordrer til
at løypeavgift betales.

Sak 54/21 Gruppeledermøte
Bakgrunn:

Planlagt møte 10.november ble utsatt.

Vedtak:

Haster å sende ut innkalling til nytt møte.
Innkallelse ble sendt ut og møtet gjennomført 15.desember 2021.

Sak 55/21 Fordeling av kickbackbeløp sport 1
Bakgrunn:

Det ble utbetalt et likt beløp til alle aktive særgrupper i 2020. Sport 1
ønsker at vi skaper større blest om denne ordningen hos våre
medlemmer. Skulle disse pengene blitt øremerket et bestemt prosjekt,
for å unngå at de havner i «sluket»- eller skal gruppene styre dette
selv. Prognosene tyder på et bra beløp også for i år.

Vedtak:

Beløpet fordeles likt til gruppene.
Noen utfordringer med eksisterende avtale. Blant annet at det ikke er
så eksklusivt med 20% rabatt på varer.
DL hadde møte med Sport1 25.november og fikk forhandlet frem 30 %
rabatt på klubbkolleksjonen på medlemsuker (opp fra 25% på
medlemsuker). Pga.kickback avtalen på 5% har ikke Sport1 mulighet til
å gå høyere på den faste rabatten på 20%. Denne kickback avtalen er
veldig god, øvrige klubber ofte 2-3%. Jobbe videre med å oppfordre
medlemmene våre til å handle og informere om kickback-ordningen.

Sak 56/21 Status Øra-prosjektet
Bakgrunn:

Vi går igjennom aktivitet siden sist. Detaljert informasjon om
Pumptrack, skatepark, klatring/buldring og Multisport ballbinge som er
lagt inn i anleggsplanen til kommunen, og mulig å søke spillemidler på.

Vedtak:

Plassering av aktiviteter ble vedtatt.
Vedtak om at det skal jobbes mot en engasjementstilling i 2022 som
skal bidra i realisering, samt vedlikehold av anlegg. Denne personen
kan også bidra med lønnet løypekjøring i samarbeid med Røros tur og
løypeforening.
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Sak 57/21 Medlemsregister og medlemsavgifter 2022
Bakgrunn:

Medlemsregisteret og medlemsadministrasjonen har vært for lite
prioritert de siste årene. Det kreves en større jobb for å få dette ajour,
og bedre rutine for blant annet medlemsfakturering.

Vedtak:

DL prioriterer denne jobben i starten av 2021.

Sak 58/21 Aktiviteter for de minste
Bakgrunn:

Vi har tidligere sett på aktiviteter for de minste på Øra. Blant annet
100m skogen/eventyrskog/opplevelsesskog. Vi har også vært innom
«lekestativ».

Vedtak:

Linn Eva utfordrer VG1 om å lage eventyrsti. Mål om at det skal være
ferdig til Bergstadcupen.

Sak 59/21 Referat oppstartsmøte med kommunen.
Bakgrunn:

Som en del av arbeidet med å nå mål og planer i organisasjonsplanen
2022-2024 så har vi utarbeidet et planinitiativ i samarbeid med
Norconsult. Dette møtet var et viktig møte for å nå flere mål i planen, og
konkret mål 3:4 Omregulering av område for bobilparkering (permanent
drift), og 3:3 Realiserer aktiviteter i Øra- prosjektet (flyttbare aktiviteter i
2021, permanente i 2022.

Følgende vedlegg til saken: Referat oppstartsmøte
Vedtak:

Vi jobber videre med prosessen. Mathias og Vidar klargjør innspill til
reguleringsplanen til folkehøgskolen som er på høring frem til 3.
desember.

Sak 60/21 Bestemmelser sesonginndeling sommer/vinter idretter.
Bakgrunn:

Vi har mottatt bekymringer fra styremedlemmer i særgrupper, foreldre
og lagledere. Bekymringen går blant annet ut på at sommeridretter
tilbyr 3 treninger i uka i vintersesongen. Dette er noe som kan gå utover
muligheten for å stille lag for vinteridrettene. På sikt kan det går utover
bredden i aktivitetstilbudet i lokalsamfunnet.

Vedtak:

Hovedlaget har diskutert bestemmelsene. Viktig at denne diskusjonen
går mellom særgruppene. Vi minner om hvor viktig det er for utøvere at
de får utøve forskjellige idretter så lenge som mulig. Diskusjonen ble
tatt videre inn i gruppeledermøtet 15.12.21.
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Sak 61/21 Fremtidig bruk av verket
Bakgrunn:

Verket ønsker å se på utviklingsmuligheter og ønsker våre innspill på
fremtidig behov- vedr. hall, utstyr, kontorplass, lagerlokale og
møtelokalet (Kjelleren).

Vedtak:

Styret diskuterer og noterer. Diskusjonen tas videre i gruppeledermøtet
15.desember. DL gir deretter tilbakemelding til Verket.

Sak 62/21 Eventuelt
Bakgrunn:

RILFO Buss og parkering/lagring vinterstid.

Vedtak:

Bussen må lagres en annen plass enn Øra på vinterstid da vi skal
bruke strømuttak og plassen til andre formål. For eksempel skilek og
bobilparkering.
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